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Kryteria doboru uczestników do danej formy wsparcia  

w projekcie „Srebrna Sieć II”  
 

 

 

Opis kryterium 

Kryterium 

obligatoryjne 

(tak/nie) 

Waga 

punktowa 

WSPARCIE DLA OSÓB W WIEKU 60 LAT I POWYŻEJ 

USŁUGI SĄSIEDZKIE 

zamieszkanie na obszarze gmin objętych projektem: 

Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, 

Dębnica Kaszubska, Smołdzino 

tak  

osoba w wieku 60 lat i powyżej  tak  

osoba niesamodzielna lub potrzebująca wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu 

tak  

osoba z niepełnosprawnością:  

osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

lub orzeczeniem równoważnym  

nie 3 

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

lub orzeczeniem równoważnym 

nie 2 

osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności  

lub orzeczeniem równoważnym  

nie 1 

osoba mieszkająca samotnie nie 3 

osoba posiadająca dochód nie przekraczający 150% 

kryterium dochodowego 

nie 3 

osoba posiadająca dochód w wysokości od 150% do 250% 

kryterium dochodowego 

nie 2 

osoba posiadająca dochód w wysokości powyżej 250% 

kryterium dochodowego 

nie 1 



 

 

ocena stopnia niesamodzielności lub konieczności wsparcia osoby w codziennym 

funkcjonowaniu dokonywana przez lokalnego animatora działań senioralnych 

osoba niesamodzielna  3 

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  

z niemożnością wykonywania więcej niż jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego 

2 

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  

z niemożnością wykonywania jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego 

1 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

zamieszkanie na obszarze gmin objętych projektem: 

Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, 

Dębnica Kaszubska, Smołdzino 

tak  

osoba w wieku 60 lat i powyżej  tak  

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tak  

osoba z potrzebami z zakresu rehabilitacji wynikającymi  

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (ocena 

dokonywana przez lokalnego animatora działań senioralnych) 

tak  

osoba z niepełnosprawnością: tak  

osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

lub orzeczeniem równoważnym  

3 

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym 

2 

osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym  

1 

osoba mieszkająca samotnie nie 3 

osoba posiadająca dochód nie przekraczający 150% 

kryterium dochodowego 

nie 3 

osoba posiadająca dochód w wysokości od 150% do 250% 

kryterium dochodowego 

nie 2 

osoba posiadająca dochód w wysokości powyżej 250% 

kryterium dochodowego 

nie 1 



 

 

USŁUGI ASYSTENCKIE 

zamieszkanie na obszarze gminy Dębnica Kaszubska tak  

osoba w wieku 60 lat i powyżej  tak  

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tak  

osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi:  

tak  

osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym  

nie 3 

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym 

nie 2 

osoba mieszkająca samotnie nie 3 

osoba posiadająca dochód nie przekraczający 150% 

kryterium dochodowego 

nie 3 

osoba posiadająca dochód w wysokości od 150% do 250% 

kryterium dochodowego 

nie 2 

osoba posiadająca dochód w wysokości powyżej 250% 

kryterium dochodowego 

nie 1 

USŁUGI KLUBU SENIORA 

zamieszkanie na obszarze gmin objętych projektem: 

Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, 

Dębnica Kaszubska, Smołdzino 

tak  

osoba w wieku 60 lat i powyżej  tak  

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tak  

osoba z niepełnosprawnością:  

osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym  

nie 3 

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym 

nie 2 

osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym  

nie 1 

osoba mieszkająca samotnie nie 3 



 

 

osoba posiadająca dochód nie przekraczający 150% 

kryterium dochodowego 

nie 3 

osoba posiadająca dochód w wysokości od 150% do 250% 

kryterium dochodowego 

nie 2 

osoba posiadająca dochód w wysokości powyżej 250% 

kryterium dochodowego 

nie 1 

ocena stopnia konieczności wsparcia osoby w codziennym funkcjonowaniu dokonywana 

przez lokalnego animatora działań senioralnych 

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  

z niemożnością wykonywania więcej niż jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego 

2 

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  

z niemożnością wykonywania jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego 

1 

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW 

zamieszkanie na obszarze gmin: Główczyce, Potęgowo, 

Dębnica Kaszubska, Smołdzino 

tak  

opiekun osoby niesamodzielnej  tak  

osoba posiadająca dochód nie przekraczający 150% 

kryterium dochodowego 

nie 3 

osoba posiadająca dochód w wysokości od 150% do 250% 

kryterium dochodowego 

nie 2 

osoba posiadająca dochód w wysokości powyżej 250% 

kryterium dochodowego 

nie 1 

 


